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DEMANDE DE VISA / Žádost o udělení víza 
Nr. CHBP/AC  du  

 
 
 
 
 
 
1. Nom(s) / Příjmení 
 

2. Nom(s) de naissance / Ostatní jména 
 

3. Prénom (s) / Křestní jméno 
 

4. Date de naissaince / Datum narození 
   
5a. Lieu de naissance / Místo narození 
 
5b. Pays de naissance (code) / Země narození (kód)  
 
6. Nationalité(s) actuelle(s) / Současná(é) státní příslušnost(i) 
 
7. Nationalité d´origine (à la naissance) / Státní příslušnost původní 
 
8. Sexe / Pohlaví 
 Masculin / mužské  Féminin / ženské 

9. Situation familiale / Rodinný stav 
 Célibataire / svobodný(á)  Divorcé(e) / Rozvedený(á) 
 Veuf(veuve) / ovdovělý  Autre / jiný 
 Marié(e) / Ženatý - vdaná 

10. Nom du père / Jméno a příjmení otce 
 
11. Nom de la mère / Jméno a příjmení matky 
 
2. Type de passeport / Druh cestovního pasu nebo cestovního dokladu 
 Passeport national / Národní cestovní pas 
 Passeport diplomatique / Diplomatický pas 
 Passeport de marin / Námořní knížka 
 Passeport de service / Služební pas 
 Passeport pour étrangers / Cizinecký pas 
 Autre document de voyage (préciser) /  

Jiný cestovní doklad (upřesnit) 
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13. Numero de passeport / Číslo pasu               14. Autorité ayant délivré le passeport / Vystaven kým 
   
 15. Date de délivrance / Datum vystavení        16. Date d´expiration de la validité / Platný do 
       
17. Si vous résidez dans un pays autre que votre pays d´origine, êtes-vous autorisé(e) à retourner dans ce 
pays? / Jestliže se zdržujete v jiné zemi než domovské zemi, uveďte, zda máte oprávnění k návratu pro 
zemi bydliště. 
 Oui / ano  Non / ne 

 
18.Occupation actuelle / Současné povolání 
  

19. L´employeur / Zaměstnavatel 
 
 
20. Destination principale / Hlavní cíl cesty 
 
21. Type de visa / Druh víza 
 Transit aéroportuaire / Letištní tranzit 

 Transit / Tranzit 

 Court séjour / Krátkodobý pobyt 

 Long séjour / Dlouhodobý  pobyt 
22. Nombre d´entrées demandées  / Počet požadovaných vstupů 
 Entrée unique / jednorázové 
 Deux entrée / na dvě cesty 
 Entrée multiples / vícerázové 

23. Durée du séjour / Doba pobytu  
 

24. Autres visa (délivrés au cours des trois dernières années) et leur durée de validité / Předchozí víza 
(udělená v posledních třech letech) a jejich platnost 
 

25. En cas de transit, avez-vous une autorisation d´entrée dans le pays de destination finale? / V případě 
tranzitu máte povolení k přicestování do cílového státu? 
 Non / ne  Oui, valide jusqu´au / ano, platné do     

Autorité l´ayant délivrée / Vystaveno kým 
 

 
26. But du voyage / Cíl cesty 
 Tourisme / Turistika 

 Affaires / Obchodní cesta 

 Visite officielle / Oficiální návštěva 

 Visite à la famille ou à des amis / Návštěva příbuzných nebo přátel 

 Autres (à préciser) / jiné důvody (uveďte jaké) 

 
 
27. Date d´arrivée / Datum příjezdu 
   
28. Date de départ / Datum odjezdu 
   
29. Premiére frontiere d´entrée ou itinéraire de transit / Hranice prvního vstupu nebo trasa průjezdu 
 

30. Moyens de transport / Dopravní prostředek 
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31. Nom de l´hôte ou de la société et personne de contact auprés de la société hôte. Sinon, indiquer le nom 
d´un hôtel ou une adrese temporaire. / Jméno zvoucí osoby, zvoucí firmy a kontaktní osoba ve firmě. 
V jiných případech uveďte jméno hotelu nebo adresu přechodného pobytu. 
 
Le nom de la société (d´un hôtel) / Jméno firmy (hotelu) 
 

Nom de l´hôte / Jméno osoby 
 

Adresse complete / Úplná adresa 
 

Téléphone / Telefon 
 

32. Qui finance le voyage et subvient à vos besoins durant votre séjour? / Kdo přebírá Vaše cestovní a 
ubytovací náklady? 
 Moi-même / Žadatel 
 Hôte(s) / Zvoucí osoba 
 Société hôte / Zvoucí firma 

Indiquer les noms et modalités et présenter les documents correspondants / Uveďte způsob a připojte 
příslušné doklady 
 

33. Moyens de financement utilisés au cours du séjour / Finanční prostředky k živobytí po dobu pobytu 
 Argent liquide / Hotovost 
 Chéques de voyage / cestovní šeky 
 Cartes de crédit / Platební karty 
 Hébergement / Ubytování 

 
34. Enfants (demande séparée obligatoire pour chaque passeport) / Děti (pro každý cestovní pas musí být  
podána samostatná žádost) 
a. Nom / Příjmení 
 

Prénom / Jméno 
 

Date de naissance / Datum narození 
   
b. Nom / Příjmení 
 

Prénom / Jméno 
 

Date de naissance / Datum narození 
   
c. Nom / Příjmení 
 

Prénom / Jméno 
 

Date de naissance / Datum narození 
   
 
 
35. Domicile d´origine du demandeur / Domovská adresa žadatele 
 

 
36. Numéro de téléphone / Telefonní číslo 
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37. En connaissance de cause, j´accepte que les données à caractére personnel me concernant qui figurant 
dans le présent formulaire de demande de visa soient communiquées aux autorités compétentes, au besoin, 
par elles en vue de la décision concernant ma demande de visa. Je déclare qu´a ma connaissance, toutes les 
indications que j´ai fournies sont correctes et complétes. Je suis conscient de ce que toute fausse 
déclaration entrainera le rejet de ma demande ou lánnulation du visa s´il a déja été délivré. 
 
       Jsem si vědom a souhlasím s následujícím: jakékoliv mé osobní údaje uvedené v této žádosti o vízum 
budou poskytnuty příslušným úřadům a jimi v případě potřeby použity za účelem rozhodnutí o mé 
žádosti o vízum. Prohlašuji podle svého nejlepšího vědomí, že všechny mnou uvedené údaje jsou správné a 
úplné. Jsem si vědom, že jakékoliv chybné údaje povedou k zamítnutí mé žádosti či ke zrušení již 
uděleného víza. 
 
 
 
 
38. Lieu / Místo 
 

39. Date / Datum 
   
 
40. Signature / Podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reservé aux services du consulat / Pro úřední účely                                                                                

Date de dépôt / Datum 
podání 

    


